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1. สามารถอธิบายความสําคัญของการขาวที่มีตองานของตํารวจได
2. สามารถอธิบายกระบวนการทางการขาวได
3. ทราบวิธีการในการนําขอมูลขาวสารไปประยุกตใช

1. ความหมายและความสําคัญของขาว

“ One who does not know the enemy and does not know himself
will be in danger in every battle”
The Art of War by Sun Tzu
เพื่อใหการเรียนรูดวยตนเองเปนไปอยางมีกรอบและแนวทางที่ชี้ชัด ผูเขียนขอทบทวนพื้นฐานความรู
และความสําคัญของคําและนิยามตางๆ ในเนื้อหาเบื้องตน ดังนี้
“ขอมูล” (Data) คือ ขาวดิบ ที่อาจเปน ขอความ,เสียง,ภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหวหรือ สัญญาณ
“ขาว” (News) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ใหความหมายวา คําบอกเลาเรื่องราว
ซึ่งโดยปรกติมักเปนเรื่องเกิดใหมหรือเปนที่สนใจ
“ขาว” (NEWS : NORTH, EAST, WEST และ SOUTH ) ในทางการทหาร หมายถึง เรื่องราวหรือ
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งคํากลาว คําเลาลือ หรือคําบอกเลาที่ทําใหเราทราบเรื่องราวนั้น ๆ ในบางครั้ง
ขาวที่ไดทราบนั้น อาจเปนขาวทั่ว ๆ ไป ซึ่งไมมีสาระตอทางการขาวกรอง แตบางทีอาจจะเปนขาวสารหรือขาว
กรองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในคราวเดียวกันก็เปนได
“ขาวสาร” (Information) หมายถึง ความรูที่ไดรับผานประสาทสัมผัสอาจจะถูกหรือผิด จริงหรือเท็จก็
ได ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับ “ขาว” หรือเรื่องทั่วๆไป ที่บอกลาวเลาขานกันมา (เดชน จรูญเรืองฤทธิ์.หนา
16,2549)
“ขาวกรอง”(Intelligence) ตามพจนานุกรมศัพททหาร หมายถึง ผลผลิตที่ไดจากวรรณกรรม การ
ดํ า เนิ น กรรมวิ ธี การสนธิ การวิ เ คราะห การประเมิ น ค า และการตี ค วามข า วสารที่ ห ามาได ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ
ตางประเทศหรือพื้นที่ตางๆ
“ขอมูลขาวสาร” ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 หมายความวา สิ่งที่สื่อ
ความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่ง
นั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่

ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่
บันทึกไวปรากฏได
"การขาวกรอง" พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2528 หมายความวา การดําเนินการเพื่อให
ทราบถึงความมุงหมายกําลังความสามารถ และความเคลื่อนไหว รวมทั้งวิถีทางของตางชาติ หรือองคการกอ
การรายที่อาจกระทํ าการอันเป นการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหรัฐ บาลนํามา
ประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายแหงชาติ

มุมมองของขาวในเชิงการสื่อสารของสื่อมวลชน

“ขาว” คือเหตุการณ ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นที่ไดรับการรายงานเปนสิ่งที่คนทั่วไปใหความสนใจ
“ขาว” หมายถึงการเปลี่ยนแปลง เหตุการณที่มีผลกระทบและมีความสําคัญ (ธีรารักษ โพธิสุวรรณ
หนา15,2549)
โดยขาวมักจะมีลักษณะ ดังนี้
1. ความรวดเร็ว ขาวจะตองเปนเหตุการณที่มีความรวดเร็ว ทันสมัย สดใหม ทันตอเหตุการณ
2. ความใกลชิด ขาวจะตองมีความใกลชิดกับตัวผูไดรับขาว
3. ความสําคัญหรือความเดนของขาว
4. ความกระทบกระเทือน คือการมีความใกลเกี่ยวของกับผูใชขาว
5. ความมีเงื่อนงํา คือการคนหาขอเท็จจริง การมีปมในขาว เงื่อนงํา
6. ความแปลก เปนที่นาสนใจหรือใหความสําคัญ
7. ความขัดแยง ทางความคิดและทางอุดมการณ
8. อารมณ เมือ่ อานแลวรูสึกคลอยตามขาว
9. ความกาวหนา เปนเรื่องราว หรือขาววิชาการการพัฒนา
นอกจากนี้แลวการที่จะเปนขาวไดนั้นจะตองมีคุณสมบัติทถี่ ูกตอง ดังนี้
1. ความถูกตอง ขาวตองชัดเจน มีความถูกตองเปนความจริง
2. ความสมดุล ขาวตองมีความเปนกลางไมลําเอียง
3. การไมเอาตัวเขาไปพัวพันกับการรายงานขาว
4. ความชัดเจนและกะทัดรัด เนื้อหาของขาวจะไมกํากวม สองแงสามงาม มีความชัดเจนอานแลว
เขาใจทันที
5. เวลา ขาวตองทันสมัย รวดเร็ว สด ใหม อยูเสมอๆ
จากแนวคิดและการใหความหมายเรื่องขาวขางตน เราจะพบวาขอมูลขาวสารตางๆ มีความสําคัญทั้ง
ในแงของการสื่อสารและการใหความหมายกับความสําคัญที่แตกตางกันไปตามกระบวนการใชงาน งานของ
ตํารวจก็เชนกัน งานการขาวมีวัตถุประสงคของการใชในลําดับตนๆ ในการวางแนวทางแกไขปญหาทั้งปญหา
อาชญากรรม การชุมนุมประทวง การกอการราย หรือการกอความไมสงบ ในที่นี้ จะพบคําสําคัญตางๆ ที่อาจ
เกี่ยวของซึ่งจะตองทําการศึกษาเพิ่มเติมเมื่อเขารับการอบรม ไดแก การขาวกรอง (Intelligence) การตอตาน
ขาวกรอง (Counter Intelligence: CI) และ การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations: IO)
งานการขาวจึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติภารกิจของหนวยใหบรรลุอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
เปนปจจัยที่บงชี้ถึงผลกระทบวาการปฏิบัติภารกิจของหนวยมีปญหาอยางไร เกิดขึ้นจากอะไร ซึ่งจะนําไปสูการ
จัดทําแผน/คําสั่ง การแกไขปญหาไดอยางถูกตอง

ขาวจึงเปนเสมือนเครื่องมือของตัวตั้งตน(Initial) กระบวนการทํางานฝายอํานวยการ ในการชี้แนะ
ทิศทาง และชวยเหลือฝายอํานวยการอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวกับการขาว เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การจัดทําแผน-คําสั่ง และพัฒนาไปสูงานการขาวกรองที่ตองมีความละเอียดถี่ถวน และผาน
ขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห สังเคราะห อยางเปนระบบ
2. งานในหนาที่การขาว
2.1 งานในหนาที่เฉพาะดาน
งานการขาว เปนงานที่มีคุณลักษณะพิเศษกวางานอํานวยการสายงานอื่นอยางนอย 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 การขาวเปนงานอํานวยการที่งานอื่นจะตองนําขอมูลขาวสาร ไปเปนขอมูลในการกําหนด
แนวทางของตนเอง โดยเฉพาะสายงานแผนงานและบริการสังคม แมในบางโอกาสงานขาวอาจตองพึ่งพาอาศัย
การไดมาซึ่งขอมูลขาวสารจากสายงานแผนงาน หรืองานบริการสังคมบาง
ประการที่ 2 การขาวเปนงานที่มีวิธีการในการจัดหาขอมูลขาวสารเฉพาะของตนเองแตกตางจากสาย
งานอื่นๆ
ประการที่ 3 การขาวเปนงานที่ไมมกี ฎเกณฑแนนอน ขึ้นอยูกับการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติ
ฉะนั้น ผลงานที่ปรากฏออกมาจึงอาจจะแตกตางกันไปตามการคาดคะเน หรือคาดการณโดยใชดุลย
พินิจของผูปฏิบัติ ดังนั้นผูปฏิบัติงานดานนี้ จึงตองมีทั้งประสบการณ และความรูความสามารถเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ประกอบกัน สําหรับงานในหนาที่เฉพาะของสายงานการขาวตามหลักนิยมทั่วไป มีหนาที่เฉพาะที่สําคัญ
ดังนี้
1. การผลิตขาวกรอง ถือเปนงานหลักของการขาวที่จะตองจัดหาขอมูลของฝายตรงขามในเรื่อง
จํานวนกําลัง การจัดหรือประกอบกําลัง การวางกําลัง การปฏิบัติหรือการเคลื่อนไหวทั้งในหวงที่ผานมาและ
กําลังดําเนินอยู นอกจากนั้นยังจะตองรับผิดชอบในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการ อันไดแกขาวสาร
2. การใชการกระจายขาวสารและขาวกรอง คือ การนําขอมูลขาวสารที่จัดหามาได และ/หรือ
ขอมูลที่ดําเนินกรรมวิธีจนกลายเปนขาวกรองแลว รายงานใหผูบังคับบัญชา ใหฝายอํานวยการและหนวยที่
เกี่ยวของไปใชประโยชนตอไป
3. การตอตานขาวกรอง คือ การดําเนินการทั้งปวงเพื่อลบลางความสามารถในการหาขาวของฝาย
ตรงขามที่ดําเนินการตอฝายเรา รวมถึงการปองกันการจารกรรมขาวสาร การคุมครองบุคคลจากการบอน
ทําลาย การคุมครอง ยุทโธปกรณและสถานที่ตั้งจากการกอวินาศกรรม ดําเนินการทั้งมาตรการเชิงรุก และเชิง
รับ
การตอตานขาวกรองถือเปนกิจเฉพาะอีกประการหนึ่งที่การขาวจะตองรับผิดชอบ กําหนดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยทั้งบุคคล เอกสาร และสถานที่ รวมถึงการกําหนดมาตรการปองกันการบอนทําลายการ
จารกรรม และการกอวินาศกรรม
สรุป ภารกิจหนาที่โดยเฉพาะของงานการขาวไมวาจะอยูหนวยใดจะมีสวนสําคัญที่เหมือนกัน คือ การ
ผลิตขาวกรอง หรือจัดหาขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ อันไดแก
เรื่องของฝายตรงขาม หมายถึง ผูที่กระทําการอันมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ ผูกระทําการ
อันมี ผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคม หรืออาชญากรรมที่กระทําการอันมีผลกระทบต อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
เรื่องของพื้นที่ปฏิบัติการ หมายความรวมถึง ภูมิประเทศ ลมฟาอากาศ เรื่องของสภาวะทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม/จิตวิทยา ที่เกี่ยวของกับประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ

เรื่องของการตอตานขาวกรอง เปนการกระทําเพื่อปองกันมิใหขอมูลขาวสารตางๆ ที่จัดหามาได และ
มีอยู รั่วไหล ไปยังฝายตรงขาม เพราะจะมีผลกระทบตอแผนการปฏิบัติของหนวยในงานอํานวยการดานอื่นๆ
ดวย
2.2 งานในหนาที่รวมของงานการขาว
งานในหนาที่รวมของงานการขาว ถือวาเปนงานอํานวยการสายงานหนึ่งในฝายอํานวยการ มีหนาที่
รวมเชนเดียวกับงานอํานวยการอื่นๆ กลาวคือ การจัดหาขอมูลขาวสารดานการขาว การประมาณการหรือการ
วิเคราะหขอมูลขาวสาร การใหขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา ตลอดจนงานอํานวยการดานอื่นๆ การจัดทํา
แผน/คําสั่ง และการกํากับดูแล
ซึ่งหลักการเขียนขาวของสื่อมวลชน (News Writing) จะยึดแนวทาง คือ ใคร (Who) ทําอะไร
(What) ที่ไหน(Where) เมื่อไร(When) ทําไม(Why) อยางไร(How) หรือเรียกวา “5W+1H” โดยสามารถ
นํามาประยุกตใชในกระบวนการดานการขาวสําหรับงานตํารวจไดเชนกัน เพราะการเขียนขาวที่ถูกตองและ
ครบถวนจะทําใหผูบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจไดอยางรอบดาน ในขณะเดียวกัน การเรียนรูการเขียนขาวของ
สื่อมวลชนจะทําใหผูวิเคราะหขาวสารจากแหลงขาวเปดสามารถสกัดขอมูลไดงายขึ้น โดยทั่วไปขาวที่ถูก
นําเสนอตามสื่อตางๆจะประกอบไปดวย 3 สวนหลัก คือ หัวขาว (Headline) ความนํา (Lead) เนื้อขาว/สวน
เชื่อม (Body)
2.2.1 การจัดหาขอมูลขาวสาร
2.2.1.1 ขอมูลขาวสารงานการขาวที่ผูบังคับบัญชาจะตองทราบนั้น โดยปกติแลวจะ
เปนเรื่อง “รูเขา” คือรูเรื่องของ “ฝายตรงขาม” และ “พื้นที่ปฏิบัติการ” ที่ตองรับผิดชอบเปนหลัก สวนหนวย
ใดจะจัดทําขอมูลฝายตรงขามเกี่ยวกับกลุมพวกใด พื้นที่บริเวณใดนั้นยอมตองขึ้นอยูกับภารกิจหนาที่ของหนวย
หรือภารกิจรับมอบ วาใหไปทําอะไรที่ใด
วิ ธี ก ารหาข า วสามารถแสวงหาได จ าก “แหล ง ข า ว” ซึ่ ง หมายถึ ง ต น ตอหรื อ
แหลงกําเนิดที่จะทําใหไดขาวสารตามความตองการขาวกรองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (เดชน จรูญเรืองฤทธิ์.18,2549)
โดยมีการแสวงหาไดจาก 3 แหลง คือ
แหลงขาวเปด คือ รวบรวมจากตนเรื่องขาวที่ไมไดปดบังซอนเรน เชน ขาวสารจาก
สื่อสิ่งพิมพ วิทยุโทรทัศน
แหลงขาวปด คือ การหาขาวโดยการปฏิบัติการลับที่ฝายตรงขามไมรูตัว เชน การ
สะกดรอยติดตาม การเฝาสังเกต
แหลงขาวกึ่งปด คือ การหาขาวที่ไดจากเอกสารที่ไมไดเผยแพรตอสาธารณชน
(วรณัฐ วรชาติเดชา หนา 23,2555)
ซึ่งเราอาจพบศัพทเทคนิคจากการศึกษาเพิ่มเติม เชน แหลงขาวเปด (Open News Source)
และแหลงขาวปด (Confidential News Source)
การผลิตขาวกรองจากแหลงเปด (Open-Source Intelligence Production :OSINT) มี
องคประกอบ
เดียวกับงานผลิตขาวกรองทั่วไปที่ใชอยูในปจจุบัน (All-Sources Intelligence) ซึ่งมีการดําเนินงานตาม
วงรอบขาวกรอง (Intelligence Cycle) ประกอบดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ความตองการขาวสาร
(Requirement) การรวบรวม (Collection) การดําเนินกรรมวิธี (Processing) และการวิเคราะห (Analysis)

หากแตในกระบวนการผลิตขาวกรองรูปแบบเดิมนั้นถือวาขาวจากแหลงเปด (Open Sources)อยูในขั้นตอน
ของการรวบรวม โดยจะนําขาวสารจากแหลงเปดที่ไดไปรวมกับขาวสารที่ไดจากการรวบรวมดวยวิธีการ
ปฏิบัติการลับและการใชเครื่องมือทางเทคนิคตางๆ(ฉัตรพงศ ฉัตราคม,2553)
กระบวนการในการแสวงหาขอตกลงใจในขาวสารนั้น จะตองผานขั้นตอนในการคัดกรอง
อยางเปนระบบ ซึ่งสวนใหญจะมีขั้นตอนตามแผนภาพ

ภาพแสดงการเปรียบเทียบวงรอบขาวกรองของ FAS และ FBI (Intelligence Cycle)
โดยจากแผนภาพขางบนแสดงใหเห็นถึงกระบวนการดานขาวกรองของตางประเทศ ซึ่งมีลักษณะของ
การนําหลักทางวิทยาศาสตรเขามาผสมผสาน ที่ใชกระบวนในการทําใหขอมูลดิบมาพัฒนาจนเปนขาวกรองขึ้น
ไดโดยผาน 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผนและทิศทาง (Planning and Direction),การรวบรวมขอมูล
(Collection), การประมวลผล(Processing), การวิเคราะหในภาพรวมของขาว (All Source Analysis and
Production), การนําไปประยุกตใชในการเผยแพร(Dissemination)
(http://www.fas.org/irp/cia/product/facttell/intcycle.htm)
ซึ่งงานตํารวจจะมีขั้นตอนที่ไมแตกตางกันเพียงแตเพิ่มเติมสิ่งที่ตองการ (Requirement) เพื่อระบุที่มา
ที่ไปของความตองการขาวสารเขาไปในกระบวนการดานการขาว (Identified Information Needs)
(http://www.fbi.gov/about-us/intelligence/intelligence-cycle)
2.2.1.2 วิธีการจัดหาขอมูลขาวสาร วิธีการจัดหาขอมูลขาวสารของงานการขาว
อาจจะมีความแตกตางจากงานอํานวยการสายอื่นๆ และมีเครื่องมือที่เปนเอกลักษณของตนเองที่เรียกวา
“วงรอบขาวรอง” ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1) วงรอบขาวกรองหรือการผลิตขาวกรอง
หนวยขาวกรองทุกหนวยงานไมวาจะดําเนินการขาวกรองชนิดใด จําเปนตองนําขาวสารที่ไดมาผาน
กระบวนการเปลี่ยนขาวสารใหเปนขาวกรองกอนนําไปใช ทั้งนี้ก็เพื่อพิสูจนขาวสารวามีความถูกตองหรือไม

หากคาของขาวสารนั้น มีความเปนไปไดและนาเชื่อถือก็ยอมจะเปนประโยชนตอผูบังคับบัญชาอยางยิ่งในการ
วางแผนตาง ๆ ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่ตองการ (ผนวก ค คูมือศูนยปฏิบัติการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
(1) วงรอบขาวกรองเปนเครื่องมือที่ฝายอํานวยการขาวใชเปนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการขาวกรองของผูบังคับบัญชา ประกอบดวย
- การวางแผนรวบรวมขาวสาร คือ วิธีการ หรืออุบายในการ
ดําเนินงานรวบรวมขาวสารที่ตองการ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติและขอเสนอแนะที่ทําใหการรวบรวมขาวสาร
บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายซึ่งขั้นตอนนี้จะมีแผนกําหนดเปาหมายขาวสาร หัวขอขาวสําคัญ ความ
ตองการขาวกรองตาง ๆ
- การรวบรวมขาวสาร คือ การแสวงหา หรือเก็บรวบรวมขาวสาร
ที่ตองการจากแหลงขาวลับ และแหลงขาวเปดเผย ซึ่งการปฏิบัติในการรวบรวมขาวสารเมื่อมีการรายงาน
จําเปนตองระบุวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และ อยางไร นอกจากนี้ตองดําเนินการใหทันเวลาสําหรับ
การดําเนินงานรวบรวมขาวสาร
- การดําเนินกรรมวิธีตอขาวสารใหเปนขาวกรอง มี 2 วิธี คือ
การรวบรวมขาวสารแบบปฐมภูมิ หรือที่นิยมเรียกโดยทั่วไปในปจจุบันวา “ การขาวลับ” หรือปจจุบัน
เปนทางราชการคือ “ การปฏิบัติการขาว ” หมายถึง การรวบรวมขาวสารโดยเจาหนาที่ปฏิบัติการขาวตอ
แหลงขาวลับในพื้นที่โดยตรง
การรวบรวมขาวสารแบบทุติยภูมิ หรือปจจุบันเรียกวา “ การรวบรวมขาวสารทางธุรการ ” เปนการ
รวบรวมขาวสารจากแหลงขาวสารเปดเผย เชน นักหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นักทองเที่ยว
- การใชและการกระจายขาวสารและขาวกรอง (Dissemination & Use of
INT.) คือ การแจกจายขาวกรองที่ผลิตไปสูผูใช โดยมีหลักเกณฑในการกระจาย 3 ประการ คือ ทันเวลา
(Timely) เหมาะสม(Proper) และความมั่นคงปลอดภัย(Security) (เอกสารประกอบการเรียนวิชาขาวกรอง
หลักสูตรผูบังคับหมวดนายทหารอากาศ) และมีหลักในการรักษาความปลอดภัยขอมูลขาสาร 3 มาตรการหลัก
ไดแก การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security), การรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร
(Computer
Security),
และการกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ (Rule
and
Regulation)
(http://www.do.rtaf.mi.th/)

วงรอบขาวกรอง (Intelligence Cycle)
การวางแผนรวบรวมขาวสาร

การใชและการกระจาย
ขาวสารและขาวกรอง
การดําเนินกรรมวิธีขาวสารฯ

การรวบรวมขาวสาร

ในการผลิตขาวกรอง หรือ การดําเนินการตามวงรอบขาวกรอง ประกอบดวย
1. การรวบรวม และการกําหนดความตองการดานขาวกรอง ดวยการกําหนด หัวขอขาวสาร
สําคัญ (EEI = Essential Element of Information : หขส .) และ ความตองการขาวกรองอื่น (ตขอ.)
2. จัดทําแผน/ผนวก ขาวกรอง คําสั่งและคําขอขาวสาร
3. จัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติการดานการขาว
4. กํากับดูแล และ ประสานการปฏิบัติงาน ในการรวบรวมขาวสาร
5. ดําเนินกรรมวิธีตอขาวสารใหเปนขาวกรอง ดวยการ บันทึก จัดระเบียบ ประเมินคา
ตีความ
6. สนธิขาวสารของหนวยอื่น ๆ รวบรวมไวใชประโยชนดานขาวกรอง
7. ประสานขอมูลดานลมฟาอากาศ
8. การใชและการกระจายขาวสารและขาวกรอง ซึ่งหมายถึงการสงขาวสาร และ ขาวกรอง
อยางทันเวลาใน รูปแบบฟอรม และเครื่องมือ ที่เหมาะสมมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ไปยังผูมีความ
ตองการและผูเกี่ยวของนําไปใชประโยชน
การใชและการกระจายขาวสารและขาวกรอง มีความมุงหมายหลักเพื่อ ใหผูบังคับบัญชา
นําไปใชประกอบ การตกลงใจ อยางเชื่อมั่น และความมุงหมายรองเพื่อใหฝายอํานวยการอื่น ๆ นําไปใช
ประกอบ การประมาณการ การจัดทําแผน/คําสั่ง และ ใหหนวยเกี่ยวของนําไปใชในการปฏิบัติการ
(2) ฝายอํานวยการขาวกรองจะตองใชวงรอบขาวกรองนี้จัดหา
ขาวสารดําเนินกรรมวิธีใหขาวสารเปนขาวกรอง มีความถูกตอง แนนอน ผูบังคับบัญชานําไปใชในการวางแผน
แกไขปญหา หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นได มีหนาที่หลักดังนี้
 การผลิตขาวกรอง
 การใชและกระจายขาวสารและขาวกรอง
 การตอตานขาวกรอง
(3) เจาหนาที่การขาวจะตองใชวงรอบขาวกรองในขั้นตอนที่ 1 คือ
การวางแผนรวบรวมขาวสาร และขั้นตอนที่ 2 คือการรวบรวมขาว เปนเครื่องมือในการจัดหาขอมูลขาวสาร
ดานการขาว
2) การวางแผนรวบรวมขาวสาร
(1) การวางแผนรวบรวมข า วสาร เกิ ด ขึ้ น จากผลการวิ เ คราะห
ภารกิจของผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการ กอใหเกิดความตองการขอมูลขาวสารที่จะใชในการวางแผน สั่ง
การ จึงเปนหนาที่ของฝายอํานวยการแตละสายจะตองสํารวจขอมูลขาวสารวาอะไรมีแลวเปนปจจุบันหรือไม
อะไรที่ยังไมมีจะตองจัดหาเพิ่มเติม ตองวางแผนในการจัดหาขอมูลขาวสารมาใหเพียงพอและทันเวลา
(2) ความตองการขาวกรอง ดังที่กลาวมาแลว ความตองการขาว
กรองในเรื่องอะไร อยางไร ตองเกิดจากการวิเคราะหภารกิจ เชน
- ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
- ปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
- ปองกันประเทศ
- บริการชวยเหลือประชาชน

อยางไรก็ตาม ขอมูลขาวสารที่จะวางแผนรวบรวมนั้น ใหคํานึงถึงความ
เพียงพอในการที่จะใชเปนขอมูลขาวสารชั้นตน สําหรับการกําหนดแนวทางในการวางแผนของผูบังคับบัญชา
และฝายอํานวยการอื่นๆ ดวย
(3) การวางแผนรวบรวมขาว กระทําเมื่อใด การวางแผนรวบรวม
ขอมูลขาวสารใหกระทําทันทีที่ไดรับมอบหมายใหเขาไปปฏิบัติการหรือมอบพื้นที่ใหรับผิดชอบ เจาหนาที่การ
ขาวจะตองหาขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งปจจุบันเราใชคําวา “ขอมูลทองถิ่น” ขอมูลทองถิ่นของแต
ละหนวยมักจะไมเหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับภารกิจหลักของหนวย หรือภารกิจที่ไดรับมอบ เรื่องฝายตรงขามไม
วาจะเปนกลุมโจร อาชญากร หรือผูที่กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย หรือสภาพปญหาที่จะมีผลกระทบตอ
ภารกิจที่รับมอบ
(4) วิ ธี ก ารวางแผนรวบรวมข า ว การวางแผนรวบรวมข อ มู ล
ขาวสารอาจจะกระทําในใจโดยไมตองมีการบันทึกเสนอก็ได ถาความตองการขอมูลขาวสารไมมากนัก และคิด
วาจําไดไมลืม แตถาขอมูลขาวสารที่ตองการมีมากหากไมมีการบันทึกไวจะหลงลืม และขาดความเปนระเบียบ
ก็นาจะใหมีการบันทึกเปนแผนการรวบรวมขาวสารไว ซึ่งก็ไมจํากัดรูปแบบเพราะไมมีระเบียบกําหนดไว
วัตถุประสงคหลักเพียงทําอยางไรใหไดขอมูลขาวสารครบถวนตามที่ผูบังคับบัญชาตองการ แตหลักนิยมที่ถือ
เปนแนวทางในการวางแผนรวบรวมขอมูลขาวสารของฝายอํานวยการขาวกรองที่ถือปฏิบัติกันมา คือ
- นํ า เอาข อ มู ล ข า วสารที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ งการมากํ า หนดเป น
หัวขอขาวสารสําคัญ (EEI: หขส .) ในทางปฏิบัติก็คือ นํามากําหนดเปนคําถามที่จะใชถามไปยังเจาหนาที่ที่จะ
เปนผูรวบรวมขาวสารให
- ปญหาของฝายอํานวยการขาว ที่พบบอยคือ เมื่อสงคําถามไปยัง
เจาหนาที่หรือหนวยที่คาดวาจะรวบรวมขอมูลขาวสารตอบคําถามมา มักจะพบวาไดขอมูลขาวสารไมครบถวน
แนวทางแกไข คือ ใหฝายอํานวยการขาวคิดในรายละเอียดปลีกยอยของคําถามใหญอีก ซึ่งหลักนิยมทางการ
ขาวเรียกวา “สิ่ งบอกเหตุ” เข าใจง ายก็ คื อ การเกิดเหตุการณใ ดเหตุการณห นึ่งขึ้นแลวจะนําไปสูการเกิด
เหตุการณใหญๆ ขึ้น เชน มีหัวขอขาวสารสําคัญ (EEI : หขส .) หรือคําถามวา “จะมีการกอความไมสงบในพื้นที่
ของท า นหรื อ ไม ” เราจะพบว า หากหน ว ยใดไม เ ข า ใจถึ ง สาเหตุ ข องการก อ ความไม ส งบและขณะนั้ น ไม มี
เหตุการณกอความไมสงบ จะตอบทันทีวาไมมี เพื่อใหการวิเคราะหสถานการณถูกตองตรงตามเปนจริงมาก
ที่สุด ฝายอํานวยการอาจจะตองนําสิ่งบอกเหตุที่จะนําไปสูการกอความไมสงบมาเปนขอกําหนดใหผูรวบรวม
ขอมูลรายงาน เชน
- ใหรายงานการบุกรุกที่ดินปาสงวนของราษฎรในพื้นที่
- ให ร ายงานการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ที่ ก ระทบต อ ความ
เปนอยูของราษฎร
- ใหรายงานปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่
- ใหรายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการขัดแยงทางการเมืองใน
พื้นที่
รายละเอียดที่ถูกกําหนดขึ้นและตองการใหผูรวบรวมขอมูลขาวสารนี้ หลัก
นิยมทางการขาวเรียกวา “คําสั่ง- คําขอ” คือ ถาสงไปยังหนวยรองใตบังคับบัญชา เราเรียกวา “คําสั่ง” หาก
สงไปหนวยเหนือหรือหนวยขางเคียงเรียกวา “คําขอ”
(5) ผูรับผิดชอบในการกําหนดหัวขอขาวสารสําคัญ (EEI: หขส.)
- ผูบังคับบัญชา

ผูบังคับบัญชา)

- ฝ า ยอํ า นวยการ (เสนอ EEI:

หขส. เพื่ อ ขออนุ มั ติ จ าก

(6) แนวทางในการกําหนด หัวขอขาวสารสําคัญ (EEI: หขส.)
ในการกําหนด EEI: หขส. นั้นไมไดมีกฎเกณฑหรือระเบียบไวเชนเดียวกัน
แตใหฝายอํานวยการพิจารณากําหนดหัวขอขาวสารสําคัญใหครอบคลุมปจจัยทางการขาว ไดแก ฝายตรงขาม
พื้นที่ปฏิบัติการ (ลักษณะภูมิประเทศ ลมฟา อากาศ ) ขาวที่ผูบังคับบัญชาตองการ ฯลฯ
(7) วิธีการสงหัวขอขาวสารสําคัญหรือคําสั่ง – คําขอ
- สั่งการดวยวาจา
- สั่งเปนลายลักษณอักษร
- วิทยุหรือหนังสือ
- บรรจุในการ ผนวก ขาวกรอง
- บรรจุในคําแนะนําในการประสาน (ของแผน/คําสั่ง)
3) การรวบรวมขาวสาร
(1) การรวบรวมขาวสาร หมายถึง ดําเนินการใหไดมาซึ่งขาวสารตามความ
ตองการที่กําหนดไวในขั้นของการวางแผน จะโดยใชวิธีเปดเผยหรือทางลับก็ตาม
(2) วิธีการรวบรวมขาวสาร
 ใชเจาหนาที่หาขาว
- เจาหนาที่การขาว
- เจาหนาที่สืบสวน
- เจาหนาที่สายตรวจ
 ประสานหนวยขาวขางเคียงใน ตร. และหนวยขางเคียงอื่นๆ
- หนวยทหาร
- หนวยพลเรือน/ปกครอง
- หนวยเหนือและหนวยรอง
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
- กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
- สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
- กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(3) วิธีการหาขาว
- การศึกษาจากเอกสารขาวกรองของหนวยเหนือ หนวยขางเคียง
- การเฝาตรวจ
- สายตรวจ/ลาดตระเวน
- การสืบสวน
(4) การรายงานขอมูลขาวสารไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ “ฝายตรง
ขาม” เกี่ยวกับ ”พื้นที่ปฏิบัติการ ก็ตาม เมื่อเจาหนาที่หาขาวจัดหาขาวสารได จะรายงานไปยังเจาหนาที่การ

ขาว โดยทั่วไปจะมีแบบฟอรมกําหนดใหรายงาน เชน แบบฟอรมรายงานขาวประจําวัน/สัปดาห/เดือน หรือ
แบบฟอรมรายงาน “ขอมูลทองถิ่น” เปนตน
(5) การให ข อ มู ล ข า วสาร ข อ มู ล ที่ จั ด หามาได ส ามารถจะนํ า เรี ย น
ผูบังคับบัญชาหรือแจงผูเกี่ยวของทราบได ทั้งรายงานดวยวาจาในลักษณะของการชี้แจงสรุป หรือการจัดทํา
เปนเอกสารก็ได
การขาวสามารถนํามาใชในงานของศูนยปฏิบัติการ (ศปก....) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการเหตุการณ
ตางๆ โดยทั่วไป ใน ศปก.... จะกําหนดให ฝายการขาว มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การปฏิบัติการดานการขาว
- รวบรวมขาวสารเกี่ยวกับสถานการณ และผลิตขาวกรองที่เกี่ยวของกับภารกิจใหเปนปจจุบัน
ตลอดเวลา
- การใชและการกระจายขาวสารและการผลิตขาวกรอง
- จัดทํารายงานขาวประจําวัน ประจําเดือน
- กําหนดความตองการดานขาวสารและการผลิตขาวกรอง
- ประสาน และเสนอแนะการปฏิบัติงานดานการขาวกับสวนปฏิบัติการ
- การประสานงานดานการขาวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การรักษาความปลอดภัย เอกสาร สถานที่ และบุคคล
- กําหนดชองทางเขา-ออก และพื้นที่ควบคุมของ ศปก.หลัก
- กําหนดชั้นความลับเอกสาร และดําเนินงานเกี่ยวกับเอกสารที่กําหนดชั้นความลับ
- จัดทําบัตรแสดงตนเขาพื้นที่ควบคุม
- กําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
3. จัดทําแผนที่สถานการณ
- จัดหา และติดตั้งแผนที่สถานการณ
- ลงสถานการณ การเคลื่อนไหวของฝายตรงขามหรือผูกอเหตุรายในแผนทีส่ ถานการณ
- ลงที่ตั้งพื้นที่ สถานที่ ภูมิประเทศ ที่อาจตกเปนเปาหมายการปฏิบัติการของฝายตรงขามหรือผูกอ
เหตุราย
- ปรับปรุง พัฒนาขอมูลในแผนที่ ในสวนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของฝายตรงขามหรือผูกอเหตุราย
ใหทันสมัย อยูต ลอดเวลา
- จัดเตรียมแนวทางการบรรยายสรุปสถานการณ ฝายตรงขามหรือผูกอเหตุ ประกอบแผนที่
- จัดระบบวิธี การรักษาความปลอดภัย และการเก็บรักษา
4. การจัดทําบัญชีขอมูลฝายตรงขามหรือผูกอเหตุราย
- การรวบรวมขอมูล และจัดทําทําเนียบ เครือขาย โครงสราง แกนนํา คนราย หรือองคกร
อาชญากรรมในแตละพื้นที่
- การวิเคราะหขีดความสามารถ เปาหมาย และหนทางปฏิบัติของฝายตรงขามหรือผูกอ เหตุราย หรือ
คนราย
- การบันทึกเหตุการณ ความเคลื่อนไหวของฝายตรงขามหรือผูกอเหตุราย
(คูมือศูนยปฏิบัติการหลัก (Emergency Operation Center Manual) สํานักงานตํารวจแหงชาติ ,2553)

3. งานขาวกรองเบ็ดเตล็ด

งานขาวกรองเบ็ดเตล็ด ประกอบดวย
1. การฝกดานการขาวกรอง
2. งานขาวกรองอื่น ๆ
 ชวยเหลือ การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
 ชวยเหลือการวางแผนการปกปด และการลวงทางยุทธวิธี
 การอํานวยการ จัดทํา แผนที่ และงานที่เกี่ยวของ
 งานขาวกรองอื่น ๆ
 การจัดตั้งและกํากับดูแลศูนยขาวของหนวย
 กํากับดูแล ประสานงานการแปลเอกสารที่ยึดได หรือไดรับ
 ประสานงาน จัดระเบียบการใชบริการพยากรณ ลมฟาอากาศ

4. สรุป

4.1 งานการขาว คือ เปนงานที่มีความสําคัญเปนพิเศษกวาฝายอํานวยการอื่นๆ คือเปนผูใหขอมูล
ขาวสารเริ่มตนในการที่ผูบังคับบัญชาจะไปใชกําหนดแนวทางในการวางแผน และฝายอํานวยการอื่นๆ นําไป
เปนแนวทางกําหนดหนทางปฏิบัติ ฉะนั้น หากขอมูลขาวสารผิดพลาดไมถูกตองตรงความเปนจริง จะสงผล
กระทบตอการปฏิบัติภารกิจของหนวยเปนอยางมาก ฉะนั้น งานขาวจึงเปนงานที่ผูบังคับบัญชาจะตองใหความ
สนใจเปนพิเศษ
4.2 งานการขาวมีหนาที่เฉพาะที่สําคัญ คือ การผลิตขาวกรองเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ปฏิบัติการและฝาย
ตรงขาม เพื่ อนําเปนขอมู ลขาวสารใหผูบังคับบัญ ชากําหนดแนวทางในการวางแผน งานอํานวยการอื่นๆ
กําหนดหนทางปฏิบัติงานในหนาที่ และหนาที่ในการตอตานขาวกรอง อันไดแก กําหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากการ
เรียนรูดวยตนเองในรายวิชา ระเบียบการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ และการสื่อสาร) สวนงานใน
หนาที่รวมไมเปลี่ยนแปลงจากงานอํานวยการอื่นๆ
4.3 การจัดหาขอมูลขาวสาร มีหลักการและวิธีการเฉพาะของงานซึ่งแตกตางจากงานอํานวยงาน
อื่นๆ และการใหดุลยพินิจในการวิเคราะหขอมูลขาวสาร โดยไมมีระเบียบหรือกฎเกณฑกําหนดไวอยางชัดเจน
จึงจําเปนที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองศึกษาทําความเขาใจหลักการและวิธีการใหชัดเจนเปนพิเศษดวย
การศึกษาเพิ่มเติมงานดานการขาว ผูเขารับการอบรม สามารถเพิ่มเติมและเติมเต็มองคความรู เมื่อได
ทําการฟงบรรยายในชั้นเรียน ในรายวิชาการขาว และการฝกปฏิบัติดานการขาว
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